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Betreft: Grootschalige pro-Russische online desinformatieactiviteiten op Twitter en Facebook

Uit rapporten van EU DisinfoLab1 blijkt dat er grootschalige activiteiten aan de gang zijn om pro-
Russische desinformatie online te verspreiden in de EU. Van ten minste 17 nieuwskanalen, zoals The 
Guardian en Bild, zijn nagemaakte versies gecreëerd om pro-Russische desinformatie te verspreiden. 
Voor de nagemaakte websites werden domeinnamen gebruikt die vergelijkbaar zijn met die van de 
nieuwskanalen, en de websites werden vervolgens gepromoot via betaalde advertenties op 
Facebook. Met behulp van aanbevelingssystemen en botnetwerken werd het effect van deze 
vervalste websites verder versterkt op zowel Twitter als Facebook.

Dit is slechts één voorbeeld van de omvang van de infrastructuur die is opgezet om de waarheid, het 
vertrouwen en de democratie te ondermijnen, de samenleving te polariseren en desinformatie te 
verspreiden. Het feit dat Facebook voor één campagne 105 000 USD kreeg2, toont aan met wat voor 
financiële stimulansen de prioriteiten van Facebook volkomen scheef worden getrokken.

1. Is de Commissie van mening dat bedrijven met dit soort financiële stimulansen worden 
aangemoedigd om zich te houden aan de niet-bindende EU-praktijkcode betreffende 
desinformatie, en kan de Commissie dit evenwicht tussen stimulansen op zinvolle wijze 
aanpassen?

2. Welke stappen kan de Commissie ondernemen naar aanleiding van de duidelijke schending door 
deze bedrijven van hun toezeggingen in het kader van de code, en hoe kan de Commissie met 
de wet digitale diensten reageren op manipulatieve praktijken?

3. Hoe kan de Commissie optreden tegen deze op interactie gebaseerde aanbevelingssystemen 
die duidelijk vatbaar zijn voor manipulatie, onze samenlevingen polariseren en een directe 
bedreiging voor onze democratieën vormen?

1 https://www.disinfo.eu/wp-content/uploads/2022/09/Doppelganger.pdf
2 https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/09/CIB-Report_-China-Russia_Sept-2022-1-1.pdf, blz. 14.


